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Aboca Monokoncentrat Karczoch zwyczajny, 50 kapsułek
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 500 mg

Opakowanie 50 kapsułek

Postać kapsułki

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Koncentrat całkowity z karczocha zwyczajnego zawiera wszystkie substancje aktywne naturalnie obecne w liściach tej rośliny, znane ze
swojego dobroczynnego działania na organizm człowieka.
Dla zagwarantowania całego kompleksu substancji czynnych obecnych w liściach karczocha, dział Badań i Rozwoju Aboca w
innowacyjnym procesie technologicznym połączył ekstrakt liofilizowany z fitokompleksem całkowitym.
To unikalne połączenie zapewnia:

Standaryzację i wysokie stężenie substancji czynnych
Całość i jedność składników obecnych w roślinie
Brak dodatków chemicznych.

Koncentrat całkowity z karczocha zwyczajnego charakteryzuje więc miano grupy głównych składników: kwasów kofeinowych
wyrażonych jako kwas kofeinowy.

Działanie:
Karczoch wykazuje działanie hepatoprotekcyjne, oczyszcza wątrobę z toksyn, obniża poziom cholesterolu LDL (tzw. zły cholesterol) oraz
trójglicerydów we krwi. Zawiera wiele cennych składników mineralnych, takich jak wapń, fosfor, żelazo, czy magnez, a także niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania organizmu witaminy A, C i E.

Karczoch z uwagi na obecność cynaryny wykazuje działanie żółciopędne oraz żółciotwórcze, dzięki czemu działa wspomagająco w
zaburzeniach wytwarzania i przepływu żółci, ponadto zwiększając wydzielanie żółci, przyczynia się do spadku poziomu cholesterolu we
krwi. Dodatkowo ma on silne działanie antyoksydacyjne. Cynaryna oczyszcza w ten sposób wątrobę oraz przyspiesza usuwanie
zbędnych produktów przemiany materii.

Z uwagi na swoje działanie żółciopędne, żółciotwórcze oraz wiatropędne znalazł zastosowanie w dolegliwościach trawiennych np. przy
wzdęciach, uczuciu pełności, zgadze, czy zaparciach.

Karczoch zawiera również inulinę pozwalającą na zachowanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz kwas chlorogenowy, który
zmniejsza wchłanianie cukrów w przewodzie pokarmowym i poprawia tolerancje na glukozę.

Dawkowanie:
Zaleca się stosowanie 2 kapsułek dwa razy dziennie na pół godziny przed posiłkiem, popijając szklanką wody.
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Ostrzeżenia i ważne informacje:
Nie zażywać w czasie ciąży. Nie przekraczać zalecanych dawek.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty zróżnicowanej i zrównoważonej diety, należy stosować je także prowadząc
zdrowy styl życia.
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Skład:
Sproszkowane liście karczocha (Cynara scolymus)*, liofilizowany ekstrakt z liści karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus)*, żelatyna.
*Zawartość składników organicznych 80,8%

Składniki w zalecanej dawce dziennej (4 kapsułki):
Koncentrat całkowity z liści karczocha zwyczajnego - 1,62 g
Mianowany na zawartość kwasów kawoilochinowych w przeliczeniu na kwas chlorogenowy 3% (metoda UV-SF) - 48,6 mg
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